
2. számú melléklet

ADATKEZELÉSl TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉR|NTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGARÓL

SZEMÉLYES ADATA| KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBÁN

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a szövetkezet által kezelt személyes adatok körét, az
adatkezelés időtartamát, célját, jogalap ját, az érintettek jogait tartalma zza, A
Társaság adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i
20161679 számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áiamlásáról,
va|amint a 95l46lEk rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmirendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi cxll. törvényben foglalt szábályokon alapul.
A szövetkezet megfeleló intézkedéseket hozott annak érdeiében, hogy az érinteítek
fenti két jogszabályban ismeríetett jogai személyes adataik iőzelése során
m a radéktal a n u I é rvé nyes ü lje n ek.

Az egyes fejezetekben a személyes adatok címzettjein kívül a szövetkezet
ellenőrzési feladatait ellátó testületének Felüqvető Bizottsáq tagja ellenórzési
tevékenységének ellátása során jogosult a Társaság által kezelt szem?lyes adatokat
megismerni amennyiben az Adatkezelési szabályzat 10. számú me|lékietét képezó
titoktartási nyilatkozatot a|áírta.

Ha jogszabá|y az adatok megőrzésére a Tájékoztatóban megszabott időtartamnál
hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az
irányadó.

l. FEJEZET
AZ AD ATKEZELÓ SZÖVETKEZET MEGNEVEZÉSE

Cégnév: Kókai Mezőgazdasági Szövetkezet
Székhely: 2243Kóka, Zsámboki út6,
Cégjegyzékszám: í 3-02-050632
Adószám: 10529522-2-1 3
Képviseló: Bezzeg Mihály
Telefonszám : 0620 l 41 1 -44 1 3
Fax: 06291428-126
E-mail cím: kokaimag@monornet.hu
Honlap:
(a továbbiakban: Szövetkezet)



ll. FEJEZET
A SZÖVETKEZET ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE

1. § MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

'1,1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(,l) A munkavállalóktól csak olyan adatok kérhetók és tarthatók nyilván, illetve
olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok (ideértve a munka alkalmassági
orvosi vizsgá|atot is) elvégzését lehet kérni, amelyet munkaviszonyra
vonatkozó szabály ír elő, és amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez szükségesek és a munkavállaló
személyiségi jogait nem sértik,

(2) A Szövetkezet jogszabályi kötelezettség, illetve munkáltatói jogos érdek
érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony
létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló
alábbi adatait:

1 . név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
'l0. telefonszám,
,1 1. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
í 3. lakcímkártya száma,
14. bankszámlaszáma (ha a fizetés bankszámlára való átutalással történik),
15. online azonosító (ha van)
,l6, munkába lépésének kezdő és befejezó időpontja,
'l7. munkaköre,
1 B, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
,19. önéletrajz,
20. fényképe (ha ezt kérték pl. az önéletrajzhoz),
21. a munkabérrel, a bérfizetéssel, és egyéb jutiatásokkal kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerós határozat vagy jogszabály, illetve
írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultságát
igazoló okirat,
23, a munkavállaló munkájának értékelését tartalmazó irat,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, az erre vonatkozó iratok,
25 erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges),



26. a munkaköri alkalmassági vizsgá|atokra vonatkozó iratok,

á7. magánnyugdíj pénztári éi önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság

eseténi peÁzúr megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági

száma,
2B. küliöldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot

igazoló dokumentumának megnevezése és száma,
2]9. munkavállalót ért baleset jegyzőkönyvében rögzített adatok;

áo. sajat személygépkocsi hivaúli célra történó használata esetén a gépjármű

forgalmi rendszáma;
gt ]na a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges, a jogosítvány száma és

másolata.

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a szövetkezet csak

} íl1unr.u ro-rvenykönyvben meghatá}ozott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából

kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetóje, a munkáltatói jogkör

liakorlója. Á Szövetkezet munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, a

fióriramtejtest és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozók kizárólag az

adott feladát ellátásához szükséges személyes adatokat ismerhetik meg.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az 1_5, a 7_9., 16., 21,22.,27. a

mlntaviszony megszűnését követő 50 év, a többi adat tekintetében 3 év.

(6) Az adatkezelés jogalapja: a Munka törvénYkönYvén, a társadalombiztosítási-,

)jo_ ernvusoüjogsia[alyóí(on, és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén

alapul.

(7) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen.Tdlé,kozíatő

átáoa.áu"r tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak keze|éséről és a
személyhez fűződő jogairól.

1.2. Alkalmassági vizsgálatokkal - ideértve a munkaköri alkalmassági orvosi
vizsgálatot is - kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkaválla|óval csak olyan alkalmassági vizsgálat végeztethetó el, amelyet

piszabaly, vagy munkaviszonyra vonaikozó szabály ír elő, yasy amely

inÜnkáui.ionvrivonatkozó szabáiyban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség

i"rj"iite." éűekében szükséges, A vizsgálat előtt a munkavállalókat részletesen

iáj'er<oztatni kell többek közöttirról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség,

Éó;"aés felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel töriénik, és

.iiirt x"í. Amennyiben jogizabály írja eló a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni

kell a munkaváttatoxat á jogszabály címéről és számáról, valamint a pontos

jogszabályhelyről is.

(z) A kezelhető személyes adatok köre: ,a munkaköri, valamint az egészségügyi

álkalmasság ténye, és azehhez szükséges feltételek,



(3) Az adatkezelés jogalapja: jogszabály..(a Munka törvénykönyve, a munkaköri,

Jzátmai, illetve szémetyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és

véleményezéséről szóló 33/1998. (V1.24,) NM rendelet) és a munkáltató jogos

érdeke.

(4) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása,

munkakör betö|tése.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgálat

öreomenyet a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végzó szakember

ümérnet,it< meg. A múnkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált

siemély a muikára (adott munkakör ellátására) alkalmas-e vagy sem, illetve milyen

feltételér biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes

dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg,

(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszúnését

követő 3 év.

1.3. Felvételre jelentkezó személyek adatainak kezelése

(1) A kezelhetó személyes adatok köre:. a természetes személy neve, születési
rrétye, ioeje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatok,.az erre vonatkozó bizonyítvány-

maioiatok, renYi<ép, telefonszám, e_mail cím, önéletrajz, a benyújtott pályázat, a
jelentkezőről készített munkáltatói értékelés (feljegyzés).

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a

tivatasztott személlyel munkaszerzódés megkötése. Az érintettet az elutasító döntés

meghozatalát koveú 15 napon belül tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt

választotta az adott állásra.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása,

(4) A személyes adatok címzettjei: a szövetkezetnél munkáltatói jogok

gyakorlására jogosuli vezetó vagy testület, a munkaügyi, személyzeti feladatokat

ellátó munkavállalók.

(5) A személyes
követő 15 nap. A ki
kell. Törölni kell annak
visszavonta.

adatok tárolásának idótartama: a jelentkezés, pályázaí elbírálását
választott jelentkezők személyes adatait a 16. napon törölni
a jelentkezónek az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát

(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmú és önkéntes hozzé4árulása

}lápján órizheti meg az (5) pontban foglalt határidón túl a pályázatokat, fe1éve, ha

azőű megőrzésére á jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése

érdekébe-n szükség van.- Ehozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követóen _ a (2)

bekezdésben foglalt határidóig - ke|l kérni a jelentkezóktől,

lll, FEJEZET
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TAGOK NYILVÁNTARTÁSA

2, § Tagsági minőséggel kapcsolatos személyes adatok kezelése

szővetkezet esetén:

(1)

1 " név.
2. születési név,
3. születési helve, ideie,
4. anvía neve,
5, lakcíme.
6, adóazonosító iele,
7, TAJ száma,
9, telefonszám,
La,_e:nelt_sjn-

-1 
1. személví iqazolvánv

1 2. lakcimkáftva száma,.
Tn a n k s z á m l a s z á m a ( h a b á

töfténik).
1 4. ontine azpno.§Jla

Wbi udut t"kirtrtébu, 3 é,,

lV. FEJEZET
JoGl KöTELEZETTSÉéEN;úpur-ó ADATKEZELÉSEK

3.§Adatkezelésazadó-ésszámvitelikötelezettségek,aföldhasználattal
kapisolatos adatszotgáltJtá;iföikdrh1;;i;iati nyilvántartásba történő bejegyzés,

t#Ó;i;" igénylés) téljesitése céljából



(1 ) A Szövetkezet kezeli 
_ 
a vevóként,, *ál!l!ó|:_i.! _i':fl:i::óli:l^,:^1,:T1.§:|

ioÍ,r u3r.ri-"ilT.x"r.,t, iioÚart"tás igénybe. vevójeként, .ill"ty9 y9p.,:gf?^:,*l
kapcsolatban álló vagy
meghatározott adatait.

ÜiÉii r.áp""Örrt6a lépó természetes személyek törvényben

()\ A kezelhetó személves adatok köre: a természetes személy természetes

iá.eiv.)á"óiiió-J;üi, n,év (előző név).születési hely, idő, anyja neve., lakcíme,

adószáma és adóazonosító 
'száma vállalkozói igazolvány száma, őslermelői

ü;;;üry .ra.". Foünaszonbérlet esetén fentieken túl a bérbeadó:

áürpJgár.aga, a lvtagyaiÁjráu, Ét"tri.r.rgazdasá9i és Vidékfejlesztési Kamarai

ö;öi;;;;;ia szaÁa, " 
Éeiuh szerződéJtárgyát képezó ingatlan(ok) helyrajzi

száma.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az adójogszabályokban (pl, az általán.os.forgalmi

)Ío,or'.loiJzöi7. á"l biiúiil toreny, á Jzemetyijövedelemadóról szóló 1995, évi

öiúrr.ltire.v, az aaozás iendjérói szóló 2oj;],^évi cL. törvény, a mezö_ és

;;;áö"á;ásí,foldek forgámárot,szoto 2013. évi CXXll. tv. és a Fétv. (2013. évi

ööií;-ü.i-j"gúlt rot"Éi"ttségekne,k való megfelelés, illetve azok teljesítése,

".r"rint 
tr"rióoe"roteJ-me§elozoen meg_teéndó intézkedések (szerződés

,,i"ökáté.")..rerződés_módositai esetén: szerződés teljesítése) jogcímen alapul.

(4)Aszemélyesadatokcímzettjei:(azadatokatmegismerheti,kezelheti):a
§/ovett<ezet szeizódés m;gkötéséV;l,_ nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat_,

i";a; ;kb"y*lési,_ adózási feladatokai ellátó munkavállalói és a szövetkezet

vezetője.

(5)Aszemélyesadatoktárolásánakidótartama:aszerzódésmegszűnésétkövetó
ii". rH"JÓg"ránaty (pt. ""Ü,"V 

támogatás.i jogszabáty, stb,) ennél hosszabb idót

arráoii niud u á.ár.od".ex 
, 
nyitvántartására, illetve tárolására, akkor e

Ög Jrrnaryóin"n meg határozott időtartamot kell szerepeltetni,]

4. § Kifizetői feladatok ellátásához kapcsolódó adatkezelés

(1) A Szövetkezet jogi kötelezettség .teljesítése 
jogcímén, törvényben

iiJgszaualyban) előirt aob---es 1árulékkötelózettségek teljesítése (adó_,. adóelóleg,

járulékok megállapitása,, ner..á.t"ite., társada.lombiztositási ügyintézés) céljából

kezeli azon érintettek -- |.nunx",iarl"lók, szövetkezeti tqgok, ,999lá{t?qiaik,

foolalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők _ adotorvényekben e_lőírt személyes

;"dli"i; ;iilö"iiiiiáiá a;;;rá. rendjéról szóló 2017. évi CL, törvény (Art 7,§

31.) kapcsolatban áll.

(2,)Akezeltadatokköre:atermészetesszemélytermészetesszemélyazonosító
)iatai: nev (előző névi szuÉüsi hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és

adóazonosító száma, tarsJJáió.oirto.íta.i azonosító jele (TAJ 91ám),.ha az érintett

ÖÖíj;;, , nyugOila!--Üi"i,á", Amennyiben az adótörvények ehhez

jogkövetkezményt fúznei, 
"-órou"tx"r* 

kezelhéti a munkavállalók egészségügyi

(Szja tv.40.§) és...x.,","iJ §zp +7,§ (2).b,/) tagságra vonatkozó adataitaz

adó_ és járulékköteleze-ti.eó"r i"ril.itésó 
,(óérszamiejtés, 

társadalombiztositási

ügyintézés) céljából,



/1\ Az adatkezelés jogcíme: az adóiogszab_ályokban 
(az általános forgalmi adóról

,rlaw 
zoll.évi cxxvll. tö;;y,; ";;á?rv-i 

ioÉo"r".ab-orot szoto 1995, évi CXVll'

törvénv, az adőzás r"nor"áj,3iá;" űlj jiu, cr_ to*enul, a társadalombiztositás

gálál"J,s,:il ffii:lyii{'iái§ff;;:,it?};,it$!:t:t""'"ll1i",1:,::!::i,['J,1
azok teljesitése,

(4) A személyes_ adatok tárolásának idótartama a jogalapot adó jogviszony

megszúnését követö / ev,

[:}."rnffif;"J,§:, ?ií:"Jd:Tá;fl"Ji,,ffií:§i-:,il% 
1i,xi*ry,j;"ji,,]zámfejtési-,

V. FEJEZET
szERzőDÉsEKHEz KiiööóióbO nonrrezeuÉsex

i;§'jÍEiÍ3j.fiir"i"Íai:::l1liáö*"iáfJ"":"á.gilTi""1t.i:".fllJ.f,f"TEJ.J'
í1,| Az adatkezelés jogcíme: szerzódéskötést megelózóen megteendó

l,]ie"á?*i, .,;á;;,ná-sl"üiJ,", teljesitése, me gszúnése

t?\ Az érintettek köre: a bérbeadóként" vevóként, szállítóként, integrációban

É!*ffunEi]i ]-"i)ooott t"rmes,etes személyek,

(3) A kezelt adatok köre: az érintett TY", ,_,Yl"^t_é,i neve, születési helye, ideie,

ánvia neve, lakcime, .JJOá,ono,iiO 
jele, adó:a, vattatt<ozOi-,, őstermelői

ö 
jl"r,á.vszáma,szeméHJ:á,"J:il:,{TÍ3,ff ]."",ffS:'#"'il",]iiáilT;;1riail címe, honlap-ci

,'"ii"re".rá"), online azonositóiát,

(4) A m ezó- 
- - .:'-1,",'"x'h'ff,|":"J§i,9|#, 

"1*h:,.*§i'.ifi 'f#ii
:mun,".Tái'rt'"T(:iá;iiiirl".,Éa"),y","tT"f;}H.*ilfl XLiJJlántogt"*
részletes szabályairól :?áil"'a;DiiÓ''.*lr.í3J, t3i;; !",iuo"',",Toil'joono,.t.".H;nÖ- 

teljesitése érdekében a termoíol

i;;U;iáÜ;ó) eseteoen a kezelt adatok köre:

a) természetes személy szerződó fé|3rmészeles §ZEl l lg|y ,_:,-liónósito 
adatait (szerzódött

afl természet", :l".T:|,y: i,.l^i^ án,iá neve).
természetes személy

aal Lell Il'oz-gL'" --- 
É"tve, ideje, anyla neve),

neue, 
"Íórő 

neve, születési ..,r,, ^ ^^l^ár^k §7enÓÍOrO n"u", születésitelye, ,:"fi,i:li1"=.rE,i,ervi 
adatainak és lakcímének

ab) személyi azonositoJar , . l.,^ ^lA +^f+^7őiérmeszetes személyek esetében,ab) személyi . azonositolal a pvlvol vn "--", 
részetes személyek esetében,

nviru#árti'J,ái JzOÚ Ürveny'natálya alá tartozó terr



ac) a személyi azonosítóval nem rendelkező személv esetében a Fétv, 2/A, §-

ban méghatározott belsó ;ffi''a"zo*;iÜ szamot, i"Útíu", ha arról tá!ékoáatást

kaoott,' 
ad)állampolgárságát,
ae) lakcimét;
Íi'" Öriiir;O5 s2gryezet szerződő fél esetébeno, 

és utónevét, lakcimét, illetve
ba) a vezető tisztsegviselő Vagy cégvezetó€sal€

" " "tlhlXm Srí *l;rx[?;:::li i:í§33$i". sze m ély csa l ád i é s utó n evét,

lakcímét' ,-,^-etes személy tagja a Magyar Agrár-, ,Élelmiszergazdasági
c) Ha a szerző termeszt

és Vidéxfelleszte.i r"r",!l?;ü;;; tu§óagi 
".:ná!itá 

izámat is tartalmaznia kell

I".;;;il&;k, amelyet a Szövetkezet nyilván, tart"

' iiiililii; ),,zaaL,tárgyat kep",O föld helyrajzi száma,

(5) A személyes adatok címzettjei: " ,?,_,,S,öu"tk","t 
íöldhaszonbérleti

slerződéseket nyituant"iT'-j"rg"lJi, a' t<Onyveléií "dÓ,a,i 
feladatokat ellátó

.'r"-x*árráioi, és ád atfeld ol9ozói,

í6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszúnését követő

i,ev. tH a jo gsza b á ly p Uffi ;üiil :ó :l:.: ^,:y_"+,,ilr"J'ü rug,::*:íl:,'o t

lig[l*L*i***i[*:t**t*ffi 
*'#lffil

tqr.rr+t**fiffi*fiffffi
iátiesitose, valamint "Xliioeli,áie,t 

r"i"g"ló)o"i'- mégieenoo intézkedések

(sierzódés megroteseií É;;fi;;];ódositás ;;etén:,-izerzooes tel,iesítésel

jogcimen alapul,

(B)Azérintelt*9T;Jxi[í::l§:ffi .?il;íi",'.1?itif{Ö.:'iJ§;l1§Í:iii
láatkezelés a Fétv, tör

szóló 356/200z, t^", Jő,i'[",rn 
-áo,r"tu"", 

";'Hö&;,;tályokban 
(a 

,személyi

iövedelemadórol szoro,őá. 
-áui 

cxv r r. törvé ny) e."á 
jái,ög"taéi jogszabélyban (pl,

'l,",J"íí""ly:ii"ö§r,i,i,4i&}ifr 
ft,[{,n:í{,,,*il;.Íá*lr,;lil}fi i?#i

szerződésben, illetve

iá;á;t ;l"ii,ezelési tájékoztatóban is,

S. § Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek személyes

adatai



11't A kezelhetó személyes adatok köre: a teímészetes

' ''^,"1l"t-oi.)J.", 
"-.uír 

címe, online azonositóia,

12) A személves adatok kezelésének célja:

''' ^p.i-n-"ÖáiizerzőOes megkötése, teljesítése,

(3) Az adatkezelés jogalapja: a Szövetkezet jogos érdeke,

í4) A személves adatok címzettjei,
''''sázódéit kötó (nyilvántartó),

munkavállalói,

személy neve, címe,

a Szövetkezet jogi személy
üzleti kapcsolattartás.

illetve a címzettek kategóriái: a Szövetkezet"'""Ü.i"i 
" konyveléói íeladatokat ellátó

í5)Aszemélyesadatoktáro|ásánakidőtartama:.azÜzletikapcsolat,illetveaz
érintett képviselői .i,.8!iöá.irr i"nnárra.at követő 5 év. Ha jogszabály (pl,

adótörvény, ,tn,l 
'"n",iJi-nósszaUO idót 

. 
állapít meg a szerződések

nyilvántartásár", i,,",i",ijroiá"li"l "rxo, 
u jogszabályokban meghatározott

időtartam.

7. § Adatkezelés a pénzmosás elleni kötelezettsógek teljesitóse céljából

íha az adatkezelő a pénzmosás és a terrorizmus,finanszirozása megelőzéséről

Bs meqakadályozásáról J.ál" iű. e,ii t-ttt. t.i-cny 1. § h, illetve k) Pontjában

i"t"orót t"uarenységet folytat

k) árukereskedóre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió -Ölszázezer

lá,.iii 
"riiO ""sy 

m,gnuru'Já összegű készpénzfizetést fogad el;)

"t 
Xo, ". 

a poni is szükséges,]

(1)ASz9vel[e_í.:t_]::#".':|!:::':".1;"$iffi ry'"",nulT3i,]uÍu,l"J'Jll".'rXil':i

L1"-''ÍTi,:JJá:'ál'";i:il:H:lfi ;ŰÜ",:"rT3lj"l*,t:ff ",1,i*.!?l,""
finanszirozása ."g"ror.lé'roói" é." ;;;"áályozásáról szóló 2017 , évi Llll,

törvénvben (Pmt,) meg;;áo,Jti "Oui"it, . 
a; termJszetes személy: családi és

utónevét, b)szúleiési *"iálj'é.-"tonávét c)áilampolgárságát, d)születési helyét,

ideiét, e) anyja szúletés"'ÍJ"Ui. dlár,.iÁÓt en.nek'hiányábán tartózkodási helyét,

o) azonositó okmányánax'ilor! iJ;iffii; iaxcimet igázoló hatósági igazolványa

ZL|iat, 
^ 

bemutatoit okiratok másolatát,

í2) A személyes adatok címzettjei:

ieíaaatorat eilátó munkavállalói, a

szerinti kijelölt személye,

a Szövetkezet szerződéskötéssel kapcsolatos

Öro'Úi")"i"ezetője és a Szövetkezet Pmt,

(3) A személyes adatok táro|ásának időtartama: az,úzleli kapcsolat megszűnésétől,

ill"tue a, ügyleti megbíz", Öri""Ji",etOl számított 7 év, (Pmt, 56,§(2)

Vl. FEJEZET
TÁJÉKozTATÁs nz ÉRtHreTT JoGAlRoL



í2.§

a. Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jo§osult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekról és

információkról áz adatkezelés megkezdését megelőzóen tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

b. Az érintett hozzáférési joga
A, érint"tt jogosult ana, 

- 
hógy az Adatkezelótől visszajelzést kapjon

vonatkozóan, h-ogy személyes adatainak kezelése folyamatban van_e, és ha

adatkezelés io!ámatUan van, jogosult ana, hogy a személyes 99.,t9|h9,
áána"t"tu"n úeghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

c. A helyesbítéshez való jos 
.

Áz erintátt jogosult ana, hogy kérésére az Adatkezeló indokolatlan késedelem

nerr<ur r,eryós[ítse a rá vona'tkozó pontatlan személyes adatokat_ Figyelembe

ieiá 
^, 

ádatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos

személyes adatok _ egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történó _

kiegészítését, (Rendelet 16. cikk).

d, A törléshez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog")
Á/ eiinütt jogosult ária, nogy kérésére az Ad_atkezelő indokolatlan késedelem

nettut toroti"á rá vonatkozó'személyes adatokat, az Adatkezeló pedig köteles

árra, hogy'az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem

nérr,LL tóítiri", ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

e. Adatkezelés korlátozásához való jog
Á, eii"ióiti"gosult arra, hogy kérésére az Adatkezeló korlálozza az adatkezelést

ná a renoeítnén meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

f, A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, _ 
illetve az" 

aaairózeto's korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,

iárre"rol ""gv 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes

"J"tót 
rti.tiTt"ek, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy

"iorl"riiéit 
igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezeló tájékoztatja e

címzettekről. (Rendelet,1 9. cikk)

g. Az adathordozhatósághoz való jog
Á Rendeletben írt feltételeikel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa

"gy-Ááátk"r"ló 
rendeIkezésére bocsátott személyes adatokat _tagolt, szé|es

r,öiu"n Áá..naft, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult ana,

nágy 
"r"t"t 

u, aiátokat egy másik Adatkezelónek továbbítsa anélkül, hogy ezt

"űááávőr"aazaz 
Adalkezéiő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

h, A tiltakozáshoz való jog

ara
ilyen
ésa

,l0



Azérintettjogosultarra,hogyasajáthelyzetével.kapcsolatosokokbólbármikor
tiltakozzon személyes aouá"úux á-n"no"r"t 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján

(az adatkezelés r<ozérdexti v*áöv Jz AJatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében ,á%t i"úái végrehajtásához szükséges) vagy 0

oontián (az adatkezelés ., Á'O"tii","rO u"gy égy harmadik fél jogos érdekeinek

irá'nv"Jite.enez szükség, (Rendelet 21, cikk)

i.Automatizáltdöntéshozatalegyediügyekben,beleérWeaprofilalkotást
Az érintett jogosult arra, h;;;;e iJ,r"oi"n, ri rá,az olvan, kizárólag automatizált

adatkezelésen _ ideértve á"órótir"rxóta;t is _ alapuló döntés hatálya, amely rá

nézve joghatással járna áőv-Of r,á,Ó"róképpen jelentős mértékben érintené,

(Rendelet 22. c|kk)

j. Korlátozások
Áz Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós

i"-"árÜá.i-riézkedéiekkel koilátozhatja a 12-22, cikkben

ffi;li. ;;il;i i iá-zz, cikkben meghatározott jogokkal és

ös-szhangban (Rendelet 23, cikk),

k. Az érintett tájékoztatása az adaWédelmi incidensről 
^_

vagy tagállami jog
és a 34. cikkben
kötelezettségekkel

;;";;' ;aúédLtmi incidens va|ószínűsíthetóen.,"9?: kockázattal jár a

i:?.áÍ"il."-#;"#; iöJi," 
- 
é,- ,i"93d,ls_"i..?_, j*:7 :, j:í::::í}i

ffiffiáilT iáil;ffi 
,iáriur 

tár"r.óit"ti" ai é,int"tt"t az adatvédelmi

incidensról. (Rendelet 34, cikk)

l. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági

jogorvóslathoz való jog)

m. Az érintett
(Nemzeti
Budapest,
vonatkozó
cikk)

n. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való

jog

Minden természetes és jogi személy joqg:ilt 1^,l1é|:}^_?":::?i"' il]i,i,il.'ji,""""-i?Úgv"]",i 
';i"*r._ll^.,.:,::t*:,_?;.l"^n"33_-?:"jtlffi":

!"onn'á"."u'uli 
""á, L;:' ; ;Öy ;a 

-á' 
te t ugye t eti 

| ?l::i-s.^r1-f"9 :ií:í]: i
belü'Í'nem tájékoztatja az érintettet a

oanasszal, vagy három hónapon belul nem 
_ 
Ialenoztatld d4 9l ll lL9lrvr 9

L^^.,r,i+^+r .,anaqs7Al kr;;;ili;. átiara.i fejlóményekről vagy annak
benyújtott panasszal kapcsolatos
ereóményéról, (Rendelet 78, cikk)

o. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony birósági

jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony birósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a

személves adatainak " ,""J"Éti.r"r.: nem mjgféleló kezelése következtében

illiÖi"tteiál'e Öndetet szerinti togait, (Rende|et 79, cikk)

iooosult arra, hogy panaszt tegyen egy.felügyeleti hatóságnál

iiXiöirr"1i" e.,- jitJ,*á"io.zuüáo.ag - 
Hatóság 

. , 
(NAlH) 1025

3iirabv]Éir.eoét r".or. 22lc,), ha az érintett megítélése szerint a rá

."r?iÉ'iv". áOutok kezelésé'megsérti a Rendeletet, (Rendelet 77,

11



Vll. FEJEZET
Az ÉRlNTETT xÉnÉiuÉl9ex elóreRleszrÉse,

a2' eo ar t<ezeló t NrÉzxeoÉset

13. § (1) Az Adatkezeló indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a

kérelem beérkezésétól ..a.itátt-"gy hónupon belül tájékoztatja az érintettet a jogai

Ö;il;;ilá',; i;ár"ió kérel me nyom án hozott i ntézked ésekről,

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek

'"iaÁát, -.i a határidd,iá"aonl két hónappal meohosszabbitható. A határidő

meghosszabbí lásáról aznol*"rero á teseoát,em okaúar megjelölésével a kérelem

lár,n"iuéi"retol számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3)Haazérintettelektronikusútonnyújtottabeakérelmet,atájékoztatástlehetóség
iáiint 

"i"rtronikus 
úton t<ett megaanl, iivéve, ha az érintett azt másként kéri,

(4) Ha az Adatkezelő !9m t9" ,i!té1".d?:?l:l_?1^Éii:9:t_[:f'::, if1*
l<1i,"j3,*Í,Gxii, Ö i"stésőbb a kérelem beérkezésétól, TTi!:tt,:?*:_":nl
;:i.:1-#[,ilö;''"*fi í;üá,inteix"oe..|Ti'.19í:3:,1T,"§]::!,:;illT'21i?l;
ffi& H;;;i;il ;-#;;t;r,:,]úát ou valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet

niróiagl jogorvoslati jogával,

(5) Az Adatkezeló a Rendelet 19,.é:_1^1 ?l"=:11.{ ':'""l1::l"j1,.í:,*":i!::Ifiiá,?ái."á"i.náiiá.iin".a"|t 15-22_,és,34_,]9,^::j:l3l1,1"",.::"fl;#i::l
|Ugcrllvl o.vlv (qJvl\vl!V!9v! \,,-"_- 

alapozatlan vagy _ különösen
biiiósitia. Ha áz érintett kérelme e.gye.|telm|j,9n,T:_9^_ 

".^, ^ l,Árr in{nrrnániÁ rranv
iJfi:il'fr ÉiÉö;i;ii-: iiúá, 

", 
Áá"tkezelő, figy_eleT:9 :.I*.,l,::l?:,5,;1iflI

i:jlli:;tl#'"?ütá.ár"r ""sy 
i rZrt inte.t"aes iieghozatalával járó adminisztratív

költségekre:
,-"g'ÖJh"tj" a kérelem alapján történó. intézkedést,

A kérelem egyértelmúen 
'niéóárápo,atr"n 

vagy túlzó jellegének bizonyítása az

Adatkezelőt terheli.

(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó

i"irl.."t". személy' kiiJÉ;;i kapcsolaiban, további, _.,."1.. .9rint"tt
személyazonosságának ."g"iá,íi"eh", ,)ük,ég", információk nyújtását kérheti,

Vlll, FEJEZET
ADATBlzToNsÁGl lNTÉZKEDÉsEK

14. § Adatbiztonsági intézkedések

(1)ASzövetkezetvalamennyiadatkezelésevonatkozásábanaszemélyesadatok
|iit".;ö;;dékeu"n *"gi-".rí 

"iókát 
a technikai és szervezési intézkedéseket és

12



Nl

kialakítaniazokaÍazeljárásiszabályokat,amelyekaRendeletésazlnfotv.'érvényre
juttatásához szükségesek.

(2\ A szöVetkezet az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy

,\oá"rr"."."--."ö."..i.ité., elvesztós, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan

ilrjúáno..agr" iozatal vagy,a z azokhoz való jo9osulatlan hozzáférés ellen.

(3)AszöVetkezetaszemélyesadatokat.,bizalmasadatkéntkezeli-A
munkavállalóknakaszemélyesadatokkezelésérevonatkozóantitoktartási
kötelezettséget ír elő.

(4)ASzövetkezetazinformatikairendszerekettÚzfallalvédi,ésvírusvédelemmel
látja el.

(5) A szövetkezet az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes

bii,gr", Jt;án ueg.i, amely megfelel a.l.adaPi1_o,1sá9 követelmélyelle_k A program

[irü.iü", Éógv a"z adatokhoz ösak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között

.."r-"i"n sámétye1 férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében ene

szükségük van.

lx, FEJEZET
A TÁJÉKOZTATÓ MEGlSMERTETÉSE

15. § lntézkedések a Tájékoztató megismertetése érdekében

(1) A Tájékoztatot meg kell ismertetni a Szövetkezet valamennyi

}]Írnr#rr"ro]áu"j---úogluixóiatottjával), és. a munkavégzésre irányuló

;;;a;;;kó;; elő k;liír;i, hogy 6ut"|.ia.u.és érvényesitése minden munkavállaló

(foolalkoztatott) munkakori kotáÉ,átt,eg", A munkaszerzódési kikötés mintája az

Ááátr<ezeresi ézabály zat 9. szám ú me l lé klete tarlalmazza,

(2) A Szövetkezettel szerzódéses kapcsolatba kerülő vagy szerződéses

kaocsolatban lévö természe-ű siémerver< figiye|mét fel kell hívni, hogy a Tájékoztató

r,"iááir,'rátO meg, i lleive m ilyen rendelkezéseket iartalmaz,

i' .- -_'....,..l........i............,..,)...
Kókai Mez6gazdasag]

szövetk€zet
2243 Kóka, Zsámboki út 6,

Adó5zám: 10529522,2,13

13


